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KẾ HOẠCH 

Triển khai thi hành Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 

của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng 

của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

 

Thực hiện Quyết định số 5305/QĐ-BYT ngày 21/12/2020 ban hành Kế 

hoạch triển khai thi hành Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của 

Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (sau đây viết là Nghị định số 131/2020/NĐ-CP). 

Sở Y tế Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện với các nội dung 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ và trách nhiệm của các bộ 

phận, đơn vị trực thuộc trong việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 

131/2020/NĐ-CP trong phạm vi địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

a) Bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, kịp thời trong việc tổ chức triển khai 

thi hành Nghị định số 131/2020/NĐ-CP. 

b) Xác định nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò 

chủ động, tích cực của các bộ phận, đơn vị trong việc tổ chức triển khai hoạt 

động dược lâm sàng, bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc. 

c) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các bộ phận, đơn vị 

có liên quan trong việc triển khai hoạt động dược lâm sàng. 

d) Có kếhoạch thực hiện chi tiết, cụthểcủa từng cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh để đảm bảo tổ chức, hoạt động dược lâm đầy đủ, thống nhất và đồng bộ 

trên phạm vi toàn tỉnh. 

đ) Thường xuyên kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải 

quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện 

để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành tổ chức, hoạt động 

dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

II. NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

1. Hướng dẫn tổ chức thi hành 

- Chủ trì: Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế. 
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- Phối hợp thực hiện: Văn phòng; Thanh tra Sở Y tế; Tổ chức cán bộ và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: năm 2021 và các năm tiếp theo. 

2. Công tác phổ biến, tuyên truyền 

- Sở Y tế đăng tải Kế hoạch triển khai và Nghị định số 131/2020/NĐ-CP 

trên Website của Sở Y tế, triển khai bằng văn bản trên Văn phòng điện tử cho 

các đơn vị trực thuộc, tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung Nghị định số 

131/2020/NĐ-CP. 

- Thời gian thực hiện: năm 2021 và các năm tiếp theo. 

3. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về tổ chức, hoạt động dược lâm 

sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

- Chủ trì: Phòng Nghiệp vụ Y - Dược có trách nhiệm tổng hợp và thực 

hiện báo cáo định kỳ hàng năm gửi Cục Quản lý Dược. 

- Phối hợp thực hiện: Hàng năm, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh báo cáo 

kết quả thực hiện vào cuối năm theo kỳ báo cáo thực hiện công tác dược để Sở 

Y tế theo dõi, tổng hợp. 

- Thời gian thực hiện: Chậm nhất vào ngày 05 tháng 12 của kỳ báo cáo 

(thời gian chốt số liệu báo cáo từ 01/12 của năm trước kỳ báo cáo đến 30/11 của 

kỳ báo cáo). 

4. Thực hiện kiểm tra, giám sát 

- Chủ trì: Nghiệp vụ Y - Dược Sở Y tế. 

- Phối hợp thực hiện: Các phòng chức năng của Sở Y tế, cơ quan, đơn vị 

có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm theo kế hoạch kiểm tra chất lượng bệnh 

viện cuối năm để phối hợp kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị định này. 

III. TỔ CHỨC THỰCHIỆN 

 1. Giao Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế: Tham mưu cho lãnh đạo Sở 

công tác chỉ đạo và chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc tổ 

chức thực hiện Nghị định số 131/2020/NĐ-CP của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 

các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý. 

 2. Các đơn vị khám chữa bệnh: Căn cứ vào các nội dung, phân công của 

Kế hoạch đơn vị chủ động triển khai thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian 

đặt ra. Trường hợp số lượng người làm công tác dược lâm sàng; Điều kiện của 

người làm công tác dược lâm sàng; Người phụ trách công tác dược lâm sàng 

chưa đáp ứng yêu cầu tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5, Nghị định số 131/2020/NĐ-

CP các đơn vị chịu trách nhiệm phân công, bố trí và có kế hoạch đào tạo, sử 

dụng cho phù hợp. Định kỳ báo cáo đầy đủ kịp thời các nội dung đã triển khai. 

3. Các bộ phận, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm liên quan: Chủ động 

triển khai thực hiện Kế hoạch, làm tốt công tác phối hợp, đảm bảo đúng tiến độ,  

thời gian đặt ra. 
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3. Kinh phí thực hiện: Thực hiện chế độ chi theo quy định hiện hành, từ 

nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán chi hàng năm của đơn vị và các nguồn 

kinh phí hợp pháp khác theo quy định phápluật. 

Trên đây là Kế hoạch Triển khai thi hành Nghị định số 131/2020/NĐ-CP 

ngày 02/11/2020 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng 

của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Sở Y tế Lạng Sơn. Yêu cầu các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh và các bộ phận, đơn vị liên quan căn cứ tổ chức triển khai, thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế; 
- UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- BHXH tỉnh; 

- Các Phòng TTr; TCCB; VP; 

- Các đơn vị KCB trực thuộc; 

- Các cơ sở KCB tư nhân;  
- Lưu: VT, NVYD(TrTH). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 

 

 

 

  Phan Lạc Hoài Thanh 
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* Danh sách y tế Bộ ngành 

1. Bệnh xá công an tỉnh; 

2. Bệnh xá Quân dân Y 50; 

3. Bệnh xá Đoàn 338 – Quân Khu I. 

* Danh sách phòng khám đa khoa có sử dụng thuốc: 

1. Phòng khám đa khoa Xứ Lạng; 

2. Phòng khám đa khoa Quốc tế Phú Lộc; 

3. Phòng khám đa khoa Trung tâm Lạng Sơn; 

4. Phòng khám đa khoa Lạng Sơn; 

5. Phòng khám Hà Nội - Medic; 

6. Phòng khám đa khoa Trường Sinh; 

7. Phòng khám đa khoa Bắc Sơn; 

8. Phòng khám đa khoa Chi Lăng; 

9. Phòng khám đa khoa Lộc Bình; 

10. Phòng khám đa khoa Quốc tế Ngọc Lan. 
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